
รายจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนตุลาคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 0.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 254,900.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 88,400.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 12,036.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
153,000.00 0.00

             รวม งบกลาง          4,386,848.00             358,336.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400.00 7,200.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 3,500.00เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,262,140.00 394,055.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร        10,336,920.00             711,020.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 0.00

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 0.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,626,000.00 29,500.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,980,550.00 8,719.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 0.00



งบด าเนินงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 0.00

วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 350,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 0.00

วัสดุอ่ืน 50,000.00 0.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 4,070.28ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 17,254.97

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 8,121.30

     รวม งบด าเนินงาน          6,535,732.00               67,665.55

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 0.00 0.00

0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00               20,000.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,157,021.55

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 20,000.00

            รวม งบลงทุน          2,055,500.00                       0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00



รายจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนพฤศจิกายน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 2,991.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 254,800.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 91,200.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 21,988.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             373,979.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก
42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล

86,400.00 7,200.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 3,500.00เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,109,140.00 384,320.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร        10,183,920.00             701,285.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00



งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,626,000.00 107,625.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 0.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,980,550.00 34,340.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 0.00

วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 350,000.00 14,037.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 8,450.00

วัสดุอ่ืน 50,000.00 0.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 694.43ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 10,000.08

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 8,121.30

     รวม งบด าเนินงาน          6,535,732.00             192,267.81

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 0.00 0.00



งบลงทุน

0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,267,531.81

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,055,500.00                       0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00



รายจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนธันวาคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 10,466.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 257,200.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 35,000.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 89,200.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             568,938.00

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

ส ารองจ่าย 465,348.00 0.00
งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/

รองนายก
42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 174,072.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
86,400.00 7,200.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 3,500.00เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,109,140.00 384,320.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร        10,183,920.00             701,285.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 4,800.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ
10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00



งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,626,000.00 101,000.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 1,700.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,980,550.00 152,628.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000.00 16,800.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 33,547.80

วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 350,000.00 17,560.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 0.00

วัสดุอ่ืน 50,000.00 0.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 2,366.31ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 0.00

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 2,290.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 1,166.30

     รวม งบด าเนินงาน          6,535,732.00             342,858.41

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 0.00 0.00

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,055,500.00                       0.00



115,000.00

 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00             115,000.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,728,081.41

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00



รายจ่าย

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 1,950.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 10,500.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,670,500.00 139,456.50

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร        10,183,920.00             701,285.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 0.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,109,140.00 384,320.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 3,500.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล

86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             488,328.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก
42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 21,988.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 111,980.00

0.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 257,800.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 89,800.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนมกราคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 3,760.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,487,734.74

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,055,500.00                       0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

     รวม งบด าเนินงาน          6,535,732.00             298,121.74

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 8,121.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 2,466.89ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 8,399.55

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 1,170.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 0.00

วัสดุอ่ืน 50,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 350,000.00 15,597.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 27,956.50

วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 6,730.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 39,054.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,936,050.00 18,720.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 220,000.00 9,000.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



รายจ่าย

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 2,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,680,500.00 111,500.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร        10,145,920.00             701,285.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 9,850.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,071,140.00 384,320.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 3,500.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00               79,174.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 0.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 1,500.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 0.00

8,974.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 48,700.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 20,000.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนกุมภาพันธ์

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



            รวม งบลงทุน          2,117,000.00                       0.00

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 37,000.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

     รวม งบด าเนินงาน          6,512,232.00             350,976.34

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 8,121.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 1,866.08
ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 7,439.46

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 7,370.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 800.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 335,000.00 15,020.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 27,956.50

วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 83,950.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,862,550.00 57,788.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 235,000.00 8,065.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00             134,000.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,265,435.34

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 134,000.00



รายจ่าย

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 3,600.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,862,550.00 85,522.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000.00 41,150.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 3,375.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 4,550.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,680,500.00 122,909.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร        10,145,920.00             704,785.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 30,900.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,071,140.00 384,320.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 7,000.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             377,475.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.)
306,000.00 21,988.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 0.00

4,487.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 258,000.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 90,000.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนมีนาคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,593,829.88

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,102,000.00                       0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

     รวม งบด าเนินงาน          6,527,232.00             511,569.88

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 654.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 15,076.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 4,359.72ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 18,422.36

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 6,540.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 84,510.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 1,140.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 6,025.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 2,850.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 335,000.00 28,680.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 27,956.50

วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 14,350.00

งบด าเนินงาน



รายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 9,247.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 19,157.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,841,550.00 35,576.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000.00 35,645.03

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 1,875.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,785,500.00 111,500.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00
        รวม งบบุคลากร          9,961,920.00             712,985.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 5,500.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,848,640.00 392,520.00
เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00 7,000.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             647,200.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 0.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 4,500.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 16,000.00

0.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 467,700.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 159,000.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนเมษายน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,632,515.18

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,102,000.00                       0.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

     รวม งบด าเนินงาน          6,711,232.00             272,330.18

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 1,166.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 2,352.93ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 9,769.42

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 3,585.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 0.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 335,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 27,956.50

วัสดุก่อสร้าง 300,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน



รายจ่าย

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 7,772.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,841,550.00 81,924.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000.00 1,500.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,785,500.00 120,660.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร          9,961,920.00             726,985.00

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 10,600.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,848,640.00 392,520.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 146,970.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00 21,000.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             100,663.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 21,988.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 1,500.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 0.00

7,475.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 48,700.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 21,000.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนพฤษภาคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,189,044.73

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,102,000.00                       0.00

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

     รวม งบด าเนินงาน          6,711,232.00             361,396.73

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 15,076.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 801.43ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 0.00

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 9,450.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 3,600.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 335,000.00 13,445.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 0.00

วัสดุก่อสร้าง 300,000.00 87,568.00

ค่าวัสดุ

งบ

ด าเนินงาน



รายจ่าย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,785,500.00 161,762.23

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,535.00

        รวม งบบุคลากร          9,961,920.00             772,180.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
254,000.00 5,500.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,848,640.00 448,890.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 149,795.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00 7,000.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล

86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          4,539,848.00             646,869.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก
42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 10,994.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 4,500.00

ส ารองจ่าย 465,348.00 0.00

7,475.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,560,300.00 464,100.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,027,200.00 159,800.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนมิถุนายน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 3,500.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 44,090.00

     รวม งบด าเนินงาน          6,711,232.00             289,790.06

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 12,621.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 2,354.54ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 240,000.00 22,021.99

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000.00 0.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 24,000.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 335,000.00 11,930.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 0.00

วัสดุก่อสร้าง 300,000.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 1,720.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,841,550.00 31,800.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 250,000.00 7,080.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 60,000.00 0.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00             107,000.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,863,429.06

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,102,000.00               47,590.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 107,000.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 1,500,000.00 0.00

งบลงทุน



รายจ่าย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,064,282.00 52,675.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 48,860.00 0.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 0.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,707,000.00 120,335.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 9,000.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,155.00

        รวม งบบุคลากร          9,961,920.00             703,315.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
110,948.00 9,450.00

ค่าใช้สอย

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,848,640.00 396,530.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,882,440.00 133,670.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00 7,000.00

3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
86,400.00 7,200.00

             รวม งบกลาง          5,067,448.00             370,167.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.)
306,000.00 10,994.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

ส ารองจ่าย 405,548.00 0.00

6,773.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,090,100.00 257,800.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,084,800.00 91,600.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนกรกฎาคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          1,502,138.83

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          2,696,100.00               29,990.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 500,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 2,094,100.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00 22,000.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00

0.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

     รวม งบด าเนินงาน          5,589,532.00             398,666.83

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 7,990.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 0.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 8,121.30

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 2,352.93ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 200,000.00 0.00

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 3,410.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 102,760.00 5,000.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 192,500.00 0.00

วัสดุกีฬา 5,000.00 0.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 0.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 235,000.00 14,320.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 33,078.60

วัสดุก่อสร้าง 327,000.00 120,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 130,000.00 2,954.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 0.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 273,500.00 17,970.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย



รายจ่าย

6,225.00

55,000.00

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,812,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 48,860.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
110,948.00 27,750.00

118,870.00

0.00

9,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1,882,440.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00

        รวม งบบุคลากร          9,926,020.00             705,385.00

7,000.00

0.00

2,155.00

133,670.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,812,740.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

86,400.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
1,195,200.00

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

14,500.00

398,600.00

92,400.00

7,200.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00

ส ารองจ่าย 405,548.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,090,100.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,084,800.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00

259,000.00

0.00

3,510.00

3,510.00

10,994.00

0.00

0.00

3,000.00

91,600.00

             รวม งบกลาง          5,067,448.00             364,594.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนสิงหาคม

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

งบกลาง

งบกลาง



 รวม งบเงินอุดหนุน             685,000.00             247,000.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          2,234,260.67

398,000.00

0.00

0.00

0.00

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 170,000.00 140,000.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

0.00

0.00

0.00

            รวม งบลงทุน          2,761,000.00             409,800.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00 107,000.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 2,159,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00

0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00

500,000.00

0.00

     รวม งบด าเนินงาน          5,560,532.00             507,481.67

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,000.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00

ครุภัณฑ์โรงงาน

11,800.00

0.00

0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 3,968.63

8,121.30

0.00

0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 200,000.00

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 102,760.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 98,500.00

วัสดุกีฬา 5,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00

วัสดุการเกษตร 10,000.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 235,000.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00

วัสดุก่อสร้าง 327,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 0.00

24,918.24

0.00

6,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุส านักงาน 130,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1,024,282.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 273,500.00

17,722.00

0.00

50,010.00

-28,738.50

54,590.00

43,512.00

68,800.00

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน

96,443.00



รายจ่าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564
เดือนกันยายน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 0.00

ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 6,792.00

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,090,100.00 260,400.00

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,084,800.00 91,600.00

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 3,000.00

ส ารองจ่าย 405,548.00 177,225.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 35,000.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
306,000.00 10,994.00

             รวม งบกลาง          5,067,448.00             550,011.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 42,840.00

งบกลาง

งบกลาง

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก
42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 3,510.00

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล

86,400.00 7,200.00

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
1,195,200.00 92,400.00

เงินวิทยฐานะ 80,500.00 7,000.00เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 5,240,697.00 398,600.00

เงินประจ าต าแหน่ง 216,000.00 14,500.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,887,120.00 133,670.00

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,420.00 2,155.00

        รวม งบบุคลากร          9,358,657.00             705,385.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
150,000.00 32,400.00

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 144,000.00 18,000.00

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 48,860.00 5,400.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 55,000.00 2,050.00

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,759,162.00 356,462.00

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
690,096.00 16,840.00

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 261,500.00 20,170.00

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน 134,000.00 3,600.00



งบด าเนินงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00 8,308.00

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 230,000.00 10,110.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 286,682.00 53,097.80

วัสดุก่อสร้าง 370,000.00 79,220.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 148,000.00 0.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 235,000.00 46,405.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,140.00 0.00

วัสดุการเกษตร 6,025.00 0.00

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,800.00 0.00

วัสดุกีฬา 0.00 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 102,760.00 3,600.00

วัสดุอ่ืน 90,000.00 0.00

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000.00 3,154.36ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 200,000.00 14,552.48

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 20,000.00 2,065.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,000.00 1,092.00

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 105,000.00 8,121.30

     รวม งบด าเนินงาน          5,137,025.00             684,647.94

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน 121,780.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 45,000.00 0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 12,400.00 0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 12,000.00 0.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,500.00 0.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,500.00 0.00

ครุภัณฑ์โรงงาน 10,500.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 113,690.00 0.00

ครุภัณฑ์อ่ืน 22,000.00 0.00

0.00

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 1,129,000.00 247,523.73

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 2,236,500.00 824,487.12

 รวม งบเงินอุดหนุน             675,000.00                       0.00

                 รวมสุทธิ        24,000,000.00          3,012,054.79

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 160,000.00 0.00

            รวม งบลงทุน          3,761,870.00          1,072,010.85

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 515,000.00



งบ
ประมาณการ

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

00110

แผนงานเคหะ

และชุมชน

00240

รายจ่าย

งบกลาง 5,067,448.00 - -

1,879,920.00 1,793,520.00 -

7,478,737.00 3,750,285.00 904,980.00

359,000.00 254,050.00 -

2,759,618.00 855,875.26 349,966.50

1,654,407.00 313,544.00 391,420.00

- - -

364,000.00 244,566.38 -

396,370.00 77,580.00 -

3,365,500.00 - -

- - -

เงนิเดือน - - -

เงนิประจ าต าแหน่ง - - -

เงนิตอบแทน

พเิศษของผูไ้ดร้บั

เงนิเต็มข ัน้

- - -

เงนิวทิยฐานะ - - -

คา่จา้ง - - -

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมอืง)
- - -

เงนิคา่ตอบแทน

พนกังานของ

องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

- - -

เงนิเดือนและ

คา่จา้งอืน่
- - -

เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม
- - -

เงนิเพิม่ - - -

องค์การบรหิารสว่นต าบลเมอืงลี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564

ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564

หมวด แหล่งเงนิ

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

00120

แผนงานการศกึษา

00210

แผนงานสาธารณสุข

00220

งบกลาง เงนิงบประมาณ - - -

งบบคุลากร เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) เงนิงบประมาณ - - -

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) เงนิงบประมาณ - 2,098,395.00 -

งบด าเนนิงาน คา่ตอบแทน เงนิงบประมาณ 7,800.00 - -

คา่ใช้สอย เงนิงบประมาณ 715,236.00 389,242.00 16,599.00

คา่วสัดุ
เงนิงบประมาณ 85,310.00 241,165.70 25,140.00

เงนิอดุหนุนระบุ - 23,688.00 -

คา่สาธารณูปโภค เงนิงบประมาณ - 35,242.30 -

งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ เงนิงบประมาณ - 11,800.00 -

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
เงนิงบประมาณ - - -
เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถุประสงค์/
- - -

เงนิเดือน เงนิงบประมาณ - - -

เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิงบประมาณ - - -

เงนิตอบแทนพเิศษของผู้

ไดร้บัเงนิเต็มข ัน้
เงนิงบประมาณ - - -

เงนิวทิยฐานะ เงนิงบประมาณ - - -

คา่จา้ง เงนิงบประมาณ - - -

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) เงนิงบประมาณ - - -

เงนิคา่ตอบแทนพนกังาน

ขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

เงนิงบประมาณ - - -

เงนิเดือนและคา่จา้งอืน่ เงนิงบประมาณ - - -

เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม
เงนิงบประมาณ - - -

เงนิเพิม่ เงนิงบประมาณ - - -



เงนิสมทบ กบท. - - -

เงนิสมทบกองทุน

เงนิทดแทน
- - -

บ านาญปกติ - - -

บ าเหน็จบ านาญอืน่ - - -

คา่ใช้จา่ยดา้นการ

ฝึกอบรม- ใน

ประเทศ

- - -

คา่ใช้จา่ยเดนิทาง

ไปราชการ - ใน

ประเทศ

- - -

คา่วสัดุใช้ไป - - -

คา่ซอ่มแซมและ

บ ารุงรกัษา
- - -

คา่เช้ือเพลงิ - - -

คา่จา้งเหมาบรกิาร

 - บคุคลภายนอก
- - -

คา่ไฟฟ้า - - -

คา่บรกิารสือ่สาร

และโทรคมนาคม
- - -

คา่ตอบแทนการ

ปฏบิตังิาน
- - -

เงนิคา่ครองชีพ - - -

คา่ตอบแทนอืน่ - - -

คา่ใช้จา่ยอดุหนุน

 - หน่วยงานภาครฐั
- - -

เงนิอดุหนุนเพือ่

การด าเนนิงาน - 

องค์กรไมห่วงัผล

ก าไร

- - -

คา่ใช้จา่ยอดุหนุน

เพือ่โภชนาการ
- - -

คา่ใช้จา่ยอดุหนุน

เพือ่การลงทุน - 

องค์กรไมห่วงัผล

ก าไร

- - -

คา่จ าหน่าย - 

ครุภณัฑ์ส านกังาน
- - -

คา่จ าหน่าย - 

ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

- - -

เงนิสมทบ กบท. เงนิงบประมาณ - - -

เงนิสมทบกองทุนเงนิ

ทดแทน
เงนิงบประมาณ - - -

บ านาญปกติ เงนิงบประมาณ - - -

บ าเหน็จบ านาญอืน่ เงนิงบประมาณ - - -

คา่ใช้จา่ยดา้นการ

ฝึกอบรม- ในประเทศ
เงนิงบประมาณ - - -

คา่ใช้จา่ยเดนิทางไป

ราชการ - ในประเทศ
เงนิงบประมาณ - - -

คา่วสัดุใช้ไป เงนิงบประมาณ - - -

คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา เงนิงบประมาณ - - -

คา่เช้ือเพลงิ เงนิงบประมาณ - - -

คา่จา้งเหมาบรกิาร - 

บคุคลภายนอก
เงนิงบประมาณ - - -

คา่ไฟฟ้า เงนิงบประมาณ - - -

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม
เงนิงบประมาณ - - -

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน เงนิงบประมาณ - - -

เงนิคา่ครองชีพ เงนิงบประมาณ - - -

คา่ตอบแทนอืน่ เงนิงบประมาณ - - -

คา่ใช้จา่ยอดุหนุน - 

หน่วยงานภาครฐั
เงนิงบประมาณ - - -

เงนิอดุหนุนเพือ่การ

ด าเนนิงาน - องค์กรไม่

หวงัผลก าไร

เงนิงบประมาณ - - -

คา่ใช้จา่ยอดุหนุนเพือ่

โภชนาการ
เงนิงบประมาณ - - -

คา่ใช้จา่ยอดุหนุนเพือ่การ

ลงทุน - องค์กรไมห่วงัผล

ก าไร

เงนิงบประมาณ - - -

คา่จ าหน่าย - ครุภณัฑ์

ส านกังาน
เงนิงบประมาณ - - -

คา่จ าหน่าย - ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์
เงนิงบประมาณ - - -



คา่ใช้จา่ยระหวา่ง

หน่วยงาน - งบ

ท ั่วไปโอนให้

โรงเรียน และ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

- - -

งบเงนิอดุหนุน 675,000.00 15,000.00 -

24,000,000.00 7,304,420.64 1,646,366.50

คา่ใช้จา่ยระหวา่ง

หน่วยงาน - งบท ั่วไปโอน

ใหโ้รงเรียน และศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

เงนิงบประมาณ - - -

เงนิอดุหนุน เงนิงบประมาณ - 448,000.00 140,000.00

รวม 808,346.00 3,247,533.00 181,739.00



แผนงานสรา้ง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

00250

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

00260

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

00310

แผนงาน

การเกษตร

00320

แผนงานงบกลาง

00410
รวม

- - - - 4,925,734.00 4,925,734.00

- - - - - 1,793,520.00

- - - - - 6,753,660.00

- - - - - 261,850.00

150,300.00 36,391.00 - 9,900.00 - 2,523,509.76

- - 150,000.00 6,025.00 - 1,212,604.70

- - - - - 23,688.00

- - - - - 279,808.68

- - - - - 89,380.00

- - 1,470,010.85 - - 1,470,010.85

18,352,296.19 - - - - 18,352,296.19

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



- - - - - -

- 20,000.00 - - - 623,000.00

18,502,596.19 56,391.00 1,620,010.85 15,925.00 4,925,734.00 38,309,062.18


